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ابع رسوبي طبقي نموذجي ومقياس زمني دولي يحوي أكمل تعلى قرية الدبابية جنوب األقصر كت

 لطبقات التي ميزت الفترة االنتقالية بين عهدي الباليوسين واإليوسين.ا

محل ظلت األحداث الجيولوجية التي شهدتها الفترة االنتقالية بين عهدي الباليوسين واإليوسين 

البحث والتقص ي من علماء الطبقات والحفريات طيلة الخمسين عاما األخيرة، نظرا لجسامة هذه 

 .إحداث تغيرات جيولوجية وحياتية ومناخية دولية في الكرة األرضية من جهة األحداث وأهميتها في

هذه األحداث يسجل تتابع طبقي كامل وزاد األمر صعوبة أنه لم يعثر العلماء على وجه األرض ل

 ث وتطورها. ادت إلى هذه األحدأروف واألسباب التي ظمعرفة اللهم تمثيال كامال ومتواليا بما يحقق 

 دث في هذه الفترة الجيولوجية ؟ ما الذي ح

سنة مليون  55.5منذ نحو بدأت أحداث الفترة االنتقالية بين عهدي الباليوسين واإليوسين 

 بحدوث تغير مناخي في كوكب األرض كانت مظاهره كالتالي:

ارتفاع حاد في درجة حرارة قيعان البحار واملحيطات نتيجة انبثاق االف  -

الكيلومترات من الحمم البركانية في قيعان البحار الشمالية وما صاحبها من انطالق حجوم 

 .دى إلى ارتفاع درجة حرارة البحار واملحيطاتأضخمة من غاز ثاني أكسيد الكربون مما 

موت الحياة القاعية في بدوره واملحيطات  تسبب ارتفاع درجة حرارة البحار -

وتحلل مادتها العضوية من جهة، وذوبان امليثان املائي املتجمد في أعماق املحيطات من 

، فضال جهة اخرى، األمر الذي ترتب عليه زيادة كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في املياه

جين املتبقي في املياه لينتج تفاعل الكربون املنطلق من تحلل املادة الحية من األكسعن 

 كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون.

على انعدمت تدريجيا كفاءة مياه البحار واملحيطات بناء على ما سبق  -

 امتصاص األكسجين من الهواء نتيجة االرتفاع املستمر في درجة حرارة املياه. 

كسجين في باستمرار انتقال الحرارة من أسفل إلى أعلى ونقص مستويات األ -

ألف سنة تم القضاء على األحياء الهائمة املتوسطة  150املياه رأسيا وأفقيا قرابة 

والسطحية وكذلك األحياء السابحة التي تراكمت عظامها وأسنانها على قيعان البحار 

 واألرصفة القارية. 

ثم تطور األمر إلى انتقال ثاني اكسيد الكربون وامليثان إلى الجو بعد تشبع  -

املياه فاختلت بذلك دورة األكسجين في الهواء األمر الذي ادى إلى إندثار كثير من األحياء 
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األرضية، وواكب هذا األمر بطء حركات الرياح، وتوقف انتقال رواسب القارات الخشنة 

نهيار كامل في معدالت توالد الحياة البحرية واألرضية والنباتية إلى البحار واملحيطات وا

 والجيوانية.

 Paleoceneاإليوسين  –هذا الحادث اسم الحرارة القصوى للباليوسين طلق العلماء على لقد أو 

– Eocene Thermal Maximum   حيث تم التاكد من خالل " االحترار العالمي للحقب الحديث"أو

ثابتة لالكسجين والكربون انتشار ثاني أكسيد الكربون وتدهور نسبة األكسجين في تحليل النظائر ال

رة األرضية، وقد واكب هذه التغيرات املناخية والحياتية تغيرات كاملاء والهواء في جميع أنحاء ال

 يعتقد بعض العلماء أنها، تلك التغيرات التي جيولوجية ضخمة في الجزء الشمالي الشرقي من األطلنطي

الهند بقارة آسيا قد ، كما يعتقد البعض اآلخر أن اصطدام باو ور أأدت إلى انفصال أمريكا الشمالية عن 

 تم في هذا التوقيت.

ت الحرارة في االنخفاض وعاد األكسجين إلى مستوياته الطبيعية في الجو شيئا أبدوبشكل تدريجي 

األعماق وعادت الحياة الهائمة أوال ثم فشيئا ثم في املياه السطحية للبحار واملحيطات ثم في مياه 

ردة نسبيا من الشمال إلى املناطق االستوائية باتدفق الكتل املائية ال. ورافق ذلك املتوسطة ثم القاعية

تموضعت معها التي ، مع زيادة مطردة في معدل توالد األحياء البحرية إلى الدرجة االستوائيةوشبه 

األرصفة القارية للبحر املتوسط األعظم )حاليا البحر  ىالهائمة علاة يرواسب سميكة من أصداف الح

 األبيض املتوسط(. 

 ما عالقة ذلك بتطور الحياة على سطح األرض؟ 

 -خالل فترة الباليوسين  بتحليل أنواع الحياة التي عادت للظهور بعد أزمة الحرارة القصوى 

من قبل قد اندثرت تماما، وان التي عاشت بحرية أنواع الحياة القاعية المن ، اتضح أن كثيرا اإليوسين

ت في الظهور بشكلين مختلفين وهما ما يطلق أأنواعا هائمة جديدة من ذوات الخلية الواحدة قد بد

قد تعرضت لتغيرات في نظامها الطبيعي بصفة  عليهما العلماء الطور الجنس ي والالجنس ي، وأن األرض

لعظمى من صور الحياة األرضية املميزة لحقب الحياة املتوسطة، دى إلى اندثار الغالبية اأامة، مما ع

وبدء انتشار الثدييات الُسرية )املشيمية( انتشرت االسماك واتخذت صورة مماثلة لألسماك املعاصرة، 

وسين مما مكن هياكلها من بناء يوانتشرت النيموليت من املثقبات التي سادت البحار خالل عصر اإل 

 ار الجيرية. هائل من األحجحجم 
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واالعتقاد السائد اآلن بين العلماء أن فترة الحرارة القصوى بين عهدي الباليوسين واإليوسين 

تمثل البداية الحقيقية لظهور أسالف الحياة كأسالف الثيران والجمال والفيلة والخيول ومن آكالت 

وم، العشب وأسالف الخرتيت من ذوات الحوافر وأسالف القطط والدببة والكالب من آكالت اللح

وانتشرت التماسيح والسالحف والقرود األولى من الرئيسيات، ومن الزواحف ظهرت السالحف األرضية 

ولودة وبقر البحر محل الزواحف البحرية، وانتشرت لالبرية في  أنهار وبحار اإليوسين، وحلت الحيتان ا

ها الحديثة وأهمها ظهور الطيور ذات السيقان الطويلة  شبيهة النعام، واتخذت النباتات األرضية سمات

الكأل )العشب( والزهور البرية. وما زالت الدراسات جارية ملعرفة خبايا هذه الفترة التي تميز أهم مرحلة 

دتها، كما انها قد تلقي الضوء على نتائج ممن مراحل التطور في السجل الجيولوجي على الرغم من قصر 

كسيد الكربون أرض حاليا بسبب زيادة كمية انبعاثات ثاني وتداعيات االرتفاع املستمر في درجة حرارة األ 

 وامليثان نتيجة استخدام الوقود األحفوري )البترول والفحم(.

 ما أهمية موقع الدبابية في األقصر للعالم أجمع ؟ 

وذجي لهذه الفترة الزمنية بجنوب مصر ليضع حدا للجدل الدائر بين مجاء اكتشاف التتابع الن

الم حول املدى الجغرافي والزمني للتغيرات املناخية والحياتية التي انتابت األرض خاللها، العلماء في الع

مليون سنة بين تتابع الباليوسين  2.4وكان مرجع هذا الجدل هو وجود ثغرة زمنية تقدر بنحو 

تاسع في املناطق التي وصفت بها القطاعات النموذجية لهذه العهود في أوروبا في القرن الواإليوسين 

عشر، كما أن انتشار البراكين في البحار الشمالية واملحيط األطلنطي قد تسبب في ضياع جزء كبير من 

مر الذي دفع العلماء إلى البحث عن هذه الفترة السجل الجيولوجي بين عهدي الباليوسين واإليوسين، األ 

والحركات  البراكينن تأثير الزمنية املفقودة على األرصفة القارية للبحر املتوسط األعظم بعيدا ع

 .األرضية التي انتبابت الجزء الشمالي من األرض

تحت إشراف اللجنة الدولية لالستراتجرافيا املنبثقة عن  سبيل ذلك تشكل فريق عمل دولي  يوف

االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية يضم علماء الحفريات والطبقات والجيوكيمياء والجيوفيزياء في كل 

ا، والدنمرك، وهولندا، كالواليات املتحدة، واململكة املتحدة، وفرنسا، وأسبانيا، والسويد، وبلجيمن 

أستاذ الطبقات )خالد عبد القادر عودة  أ.دوأملانيا، وهونج كونج، ومصر التي مثلها في الفريق الدولي 

فترة الزمنية وبي نموذجي يغطي السوذلك بغرض البحث عن تتابع ر ( والحفريات بجامعة أسيوط 

ويصلح أن يكون مقياسا زمنيا دوليا للحد الفاصل بين عهدي الباليوسين واإليوسين وأن تتوفر له 

 :التي أرساها االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية وأهمهاالسبعة الشروط 
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 التتابع، وأن يتم تأمينه وحمايته من العبث حال اختياره. 

ومن املدهش أن جميع املواصفات والشروط والفترة الزمنية املفقودة قد وجدت في التتابع 

كم، وذلك بعد  35جنوب األقصر بنحو الرسوبي املطل على قرية الدبابية من ناحية الشرق، والتي تقع 

دراسات تفصيلية قام بها الفريق الجيولوجي الدولي باالشتراك مع بعض األساتذة واألساتذة املساعدين 

 . 1999سنوات كاملة بدات في يناير  5خالد عبد القادر عودة ملدة أ.د وط بقيادة بجامعة أسي

العلمي، وحتى يكون البحث العلمي بمنأى  واستمرت الدراسات بدون ضجيج إعالمي يضر بالحياد

بفندق سنوستا  2002فبراير  17عن التدخالت السياسية، إلى أن تم التصويت الدولي باإلجماع في 

باألقصر على اختيار هذا التتابع بوصفه أكمل التتابعات الروسوبية على وجه األرض للفترة الزمنية 

فلسطين تتابعا مرشحا في دول النمسا وكوبا ومصر و  29ين وسين من بياالنتقالية بين الباليوسين واإل 

 وإيطاليا وكازخستان وشمال غرب أوروبا وأمريكا وأسبانيا وتونس.  (إسرائيلاملحتلة )

لتتابع قرية الدبابية  2003وجاء اعتماد االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية في أول أغسطس 

بذله الفريق الجيولوجي املصري بالتعاون مع الفريق  بجنوب مصر بمثابة اعتماد للجهد العلمي الذي

الجيولوجي الدولي، واعتمادا للجهد املادي واملعنوي الذي بذلته إدارة جامعة أسيوط، وتكلل هذا 

بنشر أول مجلد  2003أول أغسطس 1االعتماد بقيام املتحف االمريكي للعلوم الطبيعية بنيويورك في 

بيير أوبري  ي ود. مار ريكي مشترك في علم الطبقات برئاسة تحرير كل من د خالد عودة أمعلمي مصري 

ويضم املجلد الدراسات  (رئيس الفريق الدولي وأستاذ الطبقات والحفريات بجامعة روتجرز بنيوجيرس ي)

بابية التي تمت في جنوب مصر ونتائجها العلمية بما في ذلك خصائص التتابع النموذجي الدولي بقرية الد

ة علم أأول وحدة زمنية جيولوجية يتم اعتمادها خارج أوربا منذ نش 2003الذي أصبح منذ أغسطس 

 الجيوولجيا. 
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.د مصطفى يوسف، أخالد عبد القادر عودة كال من د.وقد ضم فريق البحث املصري الذي يقوده 

يولوجيين أيمن عبد الصبور أ.د ناجح عبد الرحمن عبيد هللا، ود. ممدوح فراج سليمان باإلضافة إلى الج

 .أحمد ووائل فتحي حسن وجميعهم بقسم الجيولجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط

لنشر أكاديمية البحث لساهم في تمويل سفر الفريق الصري إلى الخارج إلعداد البحوث  ولقد

در من كما ساهم مكتب البونسكو بالقاهرة في تدعيم سعر الكتاب الصا خاللالعلمي بالقاهرة من 

املتحف االمريكي للعلوم الطبيعية والذي يضم نتائج البحوث الدولية في جنوب وادي النيل لتوزيعه على 

 الجامعات العربية.

وفي إطار استكمال مقومات القطاع النموذجي الدولي وافقت الجمعية الجغرافية الدولية في 

 ،مترا 150سطوانية بعمق أعينات على تمويل حفر بئر بمنطقة الكشف بغرض استخراج  2004فبراير 

ب الحياة املتوسطة إلى اإليوسين لتكون مرجعا لكل العلماء املختصين في مصر والعالم من نهاية حق

 .للفترة الزمنية االنتقالية بين الباليوسين واإليوسين

سطوانية وقد قامت الهيئة املصرية للمساحة واملناجم بأعمال الحفر واستخراج العينات األ 

تحت اإلشراف الفني  2004طلوبة خالل الفترة من فبراير إلى مارس وإتمام القياسات الجيوفيزيقية امل

وستش، شاملشترك لكل من قسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط ومعهد وودز لعلوم البحار بوالية ماسا

 سطوانية بمعمل خاص بقسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط. وتم حفظ العينات األ 

وصية من علماء الطبقات في املؤتمر الدولي الرابع للمناخ والحياة في الباليوجين املبكر وبناء على ت

قد املؤتمر الدولي ، عُ 2001يوليو  8-3املنعقد في مدينة باول بوالية ويومنج بالواليات املتحدة في 

فبراير برئاسة  12إلى  8وجين املبكر في مدينة األقصر خالل الفترة من يالخامس للمناخ والحياة في البال

 18، حيث قام ممثلون من الجامعات ومراكز البحوث الدولية في 2004خالد عودة د. ماري أوبري و د. 

 8النموذجي بقرية الدبابية وافتتاح القطاع النموذجي دوليا في  بزيارة التتابع –شاملة مصر  –دولة 

املصرية املؤتمر توصياته إلى الحكومة  وقد أصدروتثبيت املسمار الذهبي عند أول تتابع،  2004فبراير 

محمية طبيعية لحماية التتابع النموذجي الدولي من أي عبث أو تجريف او  ىبضرورة تحويل املنطقة إل

تنفيذا للتعهد الصادر من إدارة جامعة  ،تخريب، مع وضع الالفتات اإلرشادية الالزمة لتوجيه الزوار

 . )*(ذا الشأنأسيوط نيابة عن الحكطومة املصرية في ه

                                                           
)*(

 ومتابع الجمهورية رئيس السيد مكتب من مباشرة بتوجيهات والعلمية اإلدارية الجهود جميع تكاتفتجدر اإشارة في هذا الشان إلى  
 – أسيوط لجامعة المباشر والمالي اإلداري اإلشراف وتحت العلمي، والبحث العالي التعليم وزير الدكتور األستاذ للسيد ومستمرة تامة
 والتعهد الدولي االتحاد لشروط وتنفيذا. لمصر وسياسية وسياحية علمية مزايا من نتائجه على يترتب لما الكشف هذا تيسير أجل من

 فقد  تخريب، و عبث أي من الدولي النموذجي التتابع وحماية طبيعية محمية إلى المنطقة بتحويل المصرية الحكومة عن الصادر
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 ار الذهبي" في التتابع الرسوبي للدبابيةمموقع "املس

)مجلد  Episodeكما صدر فيما بعد الكتاب الدولي الدوري لالتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية 

( حيث يحوي الخصائص الطبقية والحياتية والكيميائية والجيوفيزيقية والجغرافية 2007في ديسبر  30

التفصيلية للقطاع املعياري الدولي للحد الفاصل بين الباليوسين واإليوسين للمؤلفين ماري أوبري 

ملين في مجال ا لكل العاجعوخالد عودة وكريستيان ديبوي وويليام برجرن، وجون فان كوفيرنج ليكون مر 

 الطبقات والحفريات في جميع أنحاء العالم.  

وقد تم إعداد هذا الكتيب العلمي لزوار املحمية يتضمن املواصفات الحقلية والصخرية 

طاع املعياري الدولي، والحفريات املرشدة لعهد اإليوسين، كما يجري حاليا قوالحياتية والكيميائية لل

طاع الدولي جنوب الدبابية وغرب وادي النيل فيما بين إسنا وواحة قري للتعيين االمتداد الصخ

 الخارجة بمعرفة الفريقي الدولي. 

                                                                                                                                                                      
 طبيعية محمية الدبابية منطقة بإعالن يناير 23 في2007  لسنة 109 رقم قرار الوزراء رئيس نظيف أحمد الدكتور األستاذ أصدر

 الدولة وزارة قامت فقد القرار لهذا وتنفيذا البيئة، لشؤون الدولة وزير جورج ماجد/  المهندس السيد موافقة بعد قنا، بمحافظة 27 رقم
 الزائرين، واستقبال لحمايتها المناسبة األرض وتخصيص المحمية بتأمين قنا محافظ أيوب مجدي اللواء مع بالتعاون البيئة لشون

 قامةوإ الطريق وإنارة المحمية قرية موقع حتى الدبابية قرية موقع من اإلرشادية العالمات ووضع إلدارتها، خاص علمية إدارة وتعيين
 يتعلق ما كل يحوي ومتحفا مكتبة بها ملحقا المحمية بمنطقة للزوار استراحة تنفيذ حاليا وجاري الدولي، المعياري التتابع حول سور

 .بالمحية
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 النموذجي في الدبابية ؟ الرسوبيمما يتركب القطاع 

مترا من قاعدة التتابع الصخري  1.58يقع الحد الفاصل بين الباليوسين واإليوسين على ارتفاع  

الشرق على قرية الدبابية  ةبجوار محجر الدبابية في املنطقة املطلقة من ناحي DBHاملعروف باسم 

من طبقات  1كم جنوب مدينة األقصر ويمثل هذا الحد قاع الطبقة رقم  35بعد شرقي نهر النيل، على 

عضو محجر الدبابية والذي يتخلل بدوره الجزء األسفل من تكوين إسنا، حيث يتميز هذا الحد ببدء 

جزاء في األلف، والتي تدل أ 5و  3بنسبة تتراوح بين  13ربون الثابت رقم كالسلبي ملنحنى نظير ال الحيود

بدورها على بدء زيادة تركيز في أكسيد الكربون وامليثان في الجو والبحر، وهي ظاهرة عامة اعترت األرض 

لتي تموضعت على سطح تتابعات الصخرية الرسوبية الفي بدء عهد اإليوسين حيث تم تسجيلها في كل ا

 . )**(ذاألرض وفي قيعان البحار وقتئ

 

 تكوين إسنا )تصور فريق الزيارة(

 ويمكن تصنيف صخور املنطقة بالترتيب من األقدم إلى األحدث على النحو التالي:

تكوين طروان وهو عبارة عن صخور طباشير بحرية صلبة تستخدم للبناء من خالل  -

مترا، وتحوي حفريات هائمة وقاعية تميز  21األقص ى وجود باملنطقة يبلغ سمكها الحجر امل

                                                           
)**(
يمكن الوصول إلى القطاع من قرية الدبابية من خالل مدق الشغب قبل قرية الدبابية حيث يوجد مدق ممهد يمتد من شرق السكة  

 كم حتى المحجر. 2الحديد نحو 
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نطاقات الباليوسين الذي  املناطق املتوسطة والعميقة من البحر، تنتمي إلى النطاق الرابع من

 الباليوسيني األعلى )الثانيتي(.يميز الطابق 

الجيري يرقد مباشرة تكوين إسنا، وهو تكوين من الطفلة يتخللها رقائق من الحجر  -

بدون توافق فوق تكوين طروان، ويمكن تصنيف هذا التكوين إلى أربعة أعضاء من األقدم 

 لألحدث على النحو التالي:

 

 وسين ياإل  –التتابع الطبقي في نطاق الباليوسين 

 ية التقطها فريق الزيارة(م)صورة جدارية في مقر املح

الطفلة الجيرية يتراوح سمكه  ( وهو عضو من1و عضو إسنا أعضو هنادي ) -1

 ىمترا، يمتد رأسيا بين تكوين طروان وعضو محجر الدبابية، ويحتوي عل 11إلى  7من 

حفريات هائمة وقاعية تتراوح بين املنطقة الخارجية من الرصيف القاري للبحر 

ع، واملنطقة العليا من املنحدر القاري للبحر، تنتمي إلى األجزاء العليا من النطاق الراب

وكامل النطاق الخامس للباليوسين حسب التقسيم الحديث لهذه النطاقات بمعرفة 

 . 2005كل من برجرن وبيرسون 
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 اإليوسين  –التتابع الطبقي في نطاق الباليوسين 

 )صورة جدارية في مقر املحمية التقطها فريق الزيارة(

 

ث عضو محجر الدبابية وهو يتكون من خمس طبقات من األقدم لألحد -2

 كالتالي:

  سم، تحوي بعض  63البحرية سمكها  يريةغير الجطبقة من الطفلة

فضالت األسماك، وال تحوي أية حفريات جيرية هائمة أو قاعية، والحد السفلي 

بما يؤكد بدء انتشار ثاني  13لهذه الطبقة يتفق مع بدء حيود منحنى الكربون 

اكسيد الكربون وامليثان وخلو قيعان وأسطح البحار من األحياء الجيرية، والحد 

الطبقة هو الحد النموذجي لبدء عهد اإليوسين، وهو يتفق مع  السفلي لهذه

تاريخ بدء التغير الدرامتيكي املفاجئ للمناخ في الكرة األرضية وزيادة درجات 

الحرارة في الجو والبحر وهو ما يعرف بالحرارة القصوى التي صاحبت بدء عهد 

 اإليوسين في العالم.

  وي بقايا أسماك تح سم 50سفاتية سمكها طبقة من الطفلة الفو

ميتة وال تحوي أي من الحفريات القاعية أو الهائمة باستثناء ظهور ثالثة أنواع 

رامينيفرا الهائمة السطحية التي تتحمل درجات الحرارة و جديدة من الف
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تنتمي إلى جنس ي أكارينينا ومورزفيال، وتتفق هذه الطبقة مع الحد و  ،العالية

مما يؤكد االرتفاع األقص ى لدرجات الحرارة  13األقص ى لحيود منحنى الكربون 

 في البحر. 

  سم غنية في أسفلها  84طبقة من الطفلة الفوسفاتية سمكها

و قاعية، بينما أاألسماك بدون أي حفريات هائمة  وبقايابحبيبات الفوسفات 

يتميز جزءها العلوي ببدء عودة الحياة في صور حفريات هائمة سطحية، بدون 

ميقة أو حفريات قاعية، ويتفق الجزء السفلي من هذه ع ةحفريات هائم

، بينما جزءها العلوي يتفق 13الطبقة مع الحد األقص ى لحيود منحنى الكربون 

إلى مساره الطبيعي، وهو ما يعني بدء تناقص  13مع بدء عودة منحنى الكربون 

 ثاني اكسيد الكربون في البحار.

 التجاه العلوي إلى صخور طبقة من الطفلة الجيرية التي تتدرج في ا

%( بدون  50املارل )صخور طفلية تحوي كربوانات كالسيوم بنسبة تقل عن 

سم، تتميز ببدء ظهور األحياء القاعية والهائمة  71معادن فوسفاتية، سمكها 

نواع قليلة، أما األحياء الهائمة السطحية فتزداد تدريجيا أالعميقة في أعداد و 

هذه الطبقة مع العودة املتدرجة ملنحنى الكربون إلى من أسفل إلى أعلى، وتتفق 

ما كان عليه قبل ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعني بدء عودة تركيز 

 كسجين في املياه. األ

   من  95طبقة من الحجر الجيري الفتاتي الذي يتكون أكثر من %

طبقة حبيباته من الحفريات الهائمة والباقي من الحفريات القاعية، وهذه ال

تمثل أولى فيضان بحري في عهد اإليوسين وهي تبدأ بكميات هائلة من الحفريات 

الهائمة السطحية مع قليل جدا من الحفريات القاعية والهائمة العميقة في 

سم( من الطبقة والذي يتوافق مع التصاعد املستمر ملنحنى  50فل )سالجزء األ 

 50الحرارة، أما جزءها العلوي ) إلى ما كان عليه قبل ارتفاع درجة 13الكربون 

سم( فيتميز بعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه سابقا حيث تعود 

ن اختلفت نوعيا، إالحفريات القاعية والهائمة العميقة إلى وفرتها السابقة و 

 وتعود مستويات األكسجين في مياه البحر إلى ما كانت عليه من قبل. 

 النطاق  جيلها في الطبقات الخمس إلىوتنتمي الحفريات التي تم تس

فيما عدا الجزء العلوي من الطبقة الخامسة  (E1 )ول من الطابق األبريزي األ 
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من  (E2)الذي يشهد انتهاء الدورة الساخنة لألرض فهو ينتمي إلى النطاق الثاني 

الطابق األبريزي، وبذلك تكون جميع األحداث التي جرت في البحار عند بدء 

اإليوسين )ومن ثم على سطح األرض في التتابعات القارية املناظرة( مسجلة في 

متر، وأن العمر  3.75طبقات عضو محجر الدبابية الذي ال يتجاوز سمكه 

تركيز الكربون في البحر الزمني لهذه االحداث التي انتابت األرض بسبب زيادة 

ض في استعادة مناخها ر ألف سنة قبل أن تبدأ األ  150والجو يقدر بنحو 

 الطبيعي.

قل فيها تعبارة عن رواسب طفلة طينية وهو  (2عضو إسنا )عضو املحمية  -3

مترا ترقد بتوافق تام على عضو محجر  65سمكها نحو  ،نسبة كربونات الكالسيوم

من الطابق األبريزي ، ثم ترتيبها  (E2 & E3)ق الثاني والثالث  الدبابية، تنتمي إلى الطاب

في بيئات مستقرة بعيدة عن الشواطئ تتراوح بين الجزء الخارجي من الرصيف القاري 

 والجزء األعلى من املنحدر القاري.

يتكون من تتابع الطفلة الجيرية والحجر و  (3عضو إسنا ) عضو أبو حاد -4

 E4-E6مترا، وتنتمي إلى نطاقات  43.5، يبلغ سمكها نحو الجيري ذوي السحنة العميقة

من الطابق اإلبريز، ويتميز هذا العضو بوجود حد قاطع يفصل بينه وبين تكوين طيبة 

 الذي يعلوه والذي بدوره يتميز بسحنة مياه ضحلة شعابية في الغالب. 
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 مجموعة صور من املوقع

 

 مشهد بانورامي لتكوين إسنا الشهير 
 
فل إسنا" يعلوه تكوين طيبة من الحجر ـاملعروف باسم "ط

 الجيري )تصوير فريق الزيارة(

 

فل إسنا مشهد 
 
 عن قرب لط
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 لوحة إرشادية في املحمية مالصقة للتتابع الطبقي توضح األسماء والسمك باملتر  

 

 أسامة عرابي يشير إلى موضع "املسمار الذهبي" للتابع الطبقي
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 تقدير للباحث أسامة عرابي الشكر و كل ال

 


